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Wesołych Świąt i Szczęśliwego
2014 roku

Aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła
i ciepła rodzinnej atmosfery,
a Nowy Rok niósł ze sobą szczęście i pomyślność.
Życzy Wszystkim Redakcja Kuriera Masłowskiego

Kurier Masłowski

Szanowni Mieszkańcy Gminy Masłów,
Szanowni Goście
Zbliża się czas szczególny, ten najpiękniejszy czas
każdego roku – Święta Bożego Narodzenia. Czas
wyciszenia, pokoju, pojednania, wielkiej radości,
dzielenia się opłatkiem, spotkań w rodzinnym gronie
przy wigilijnym stole.
Z tej właśnie okazji życzę wszystkim Mieszkańcom
Gminy Masłów oraz gościom odwiedzającym nas w
ten szczególny czas najpiękniejszych, radosnych Świąt
Bożego Narodzenia, Błogosławieństwa Bożej Dzieciny,
dobrego czasu spędzonego w gronie rodziny i przyjaciół.
A Nowy Rok niech będzie dla Wszystkich czasem pomyślności, zadowolenia i spełnienia zarówno w
życiu osobistym jak i zawodowym.
Pragnę również serdecznie podziękować za współpracę i zaufanie jakim obdarzyli mnie Państwo w
mijającym roku. Mam nadzieję, że w nadchodzącym 2014 roku uda nam się wspólnie zrealizować
wszystkie plany i zamierzenia służące dobru naszej Małej Ojczyzny.

SPOŁECZNY KOMITET BUDOWY POMNIKA BŁOGOSŁAWIONEGO JANA PAWŁA II
Na początku 2013 roku powstała w
gminie Masłów grupa inicjatywna mająca na celu doprowadzić do budowy
przy kościele parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego w Masłowie pomnika
Błogosławionego Jana Pawła II, jako
wotum wdzięczności Panu Bogu za jego
obecność na ziemi Masłowskiej 03
czerwca 1991. W wyniku działań grupy
inicjatywnej w dniu 19 kwietnia 2013
roku powołany został „Społeczny Komitet Budowy Pomnika Błogosławionego
Jana Pawła II”. Siedziba Komitetu mieści się pod adresem: 26-001 Masłów,
ul. Spokojna 2.

w Brzezinkach, pw. Bł. Wincentego Kadłubka w Domaszowicach, pw. Świętego Jacka w Leszczynach, pw. NMP Matki Kościoła w Dąbrowie, pw. Matki Bożej Częstochowskiej
w Wiśniówce oraz w parafiach diecezji kieleckiej.
2) przyjmowanie indywidualnych wpłat darczyńców na konto
BGŻ:
88 2030 0045 1110 0000 0266 7670.
Druk polecenia przelewu można pobrać ze strony
www.maslow.pl, w zakładce: Społeczny Komitet
Budowy Pomnika Błogosławionego Jana Pawła II

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do włączenia się w tą inicjatywę poprzez przekazywanie darowizn pieniężnych na w/w
konto.
27 kwietnia 2014 roku Błogosławiony Jan Paweł II będzie
ogłoszony świętym, dlatego też tym bardziej mamy dodatkową
Celem założenia Komitetu jest pozyskanie funduszy poprzez zbiórmotywację do realizacji tego dzieła.
kę publiczną środków finansowych na budowę pomnika.
Sposób realizacji tego celu:
Życzę powodzenia w tym ważnym przedsięwzięciu
1) zbiórki do puszek kwestarskich: na imprezach organizowanych
przez Wójta Gminy Masłów, na placach kościelnych parafii: pw.
Ryszard Pazera
Przemienia Pańskiego w Masłowie, pw. NMP Królowej Świata
Wójt Gminy Masłów

Kurier Masłowski

KARTA RODZINY WIELODZIETNEJ W GMINIE MASŁÓW

Szanowni Państwo. W załączeniu do Kurierka Masłowskiego został dołączony druk ankiety „Karty Rodziny

Wielodzietnej w Gminie Masłów”. Celem niniejszej
ankiety jest uzyskanie informacji, które będą pomocne przy
tworzeniu adekwatnego do Państwa potrzeb programu pn.
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Karta Rodziny Wielodzietnej w Gminie Masłów. Prosimy o
rzetelne i uważne wypełnienie ankiety, którą należy zwrócić
do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie,
Masłów Pierwszy ul. Jana Pawła II 5, 26-001 Masłów lub
Sołtysa Państwa Sołectwa do dnia 31.12.2013r. Załączona ankieta jest anonimowa.

Zadania inwestycyjne w Gminie Masłów realizowane w
okresie od września do listopada 2013 r.:
1. 11 października dokonano odbioru placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mąchocicach – Scholasterii;
2. 8 listopada dokonano odbioru placu zabaw przy Zespole Szkół im.
Jana Pawła II w Masłowie Pierwszym;
3. 4 października br. podpisana została umowa na dotację na realizację programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Masłów – II nabór. Wartość zadania to 12.441,60 zł, z
czego dotacja: z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej wynosi 4.354,56 zł, z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 6.220,44 zł,
zaś kwota 1.866,60 zł to koszty własne gminy;
4. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na budowę budynku
świetlicy wiejskiej w Dąbrowie (stan surowy otwarty), wykonawca
BUDIMEX INVESTMENT SPÓŁKA z o.o. za kwotę 114.990,83 zł;
5. Zakończono i odebrano roboty związane z budową świetlicy wiejskiej w miejscowości Domaszowice (stan zerowy) oraz wykonano
roboty polegające na wykarczowaniu zakrzaczeń, usunięciu korzeni i niwelacji terenu na działce przy budującej się świetlicy w Domaszowicach za kwotę 5.000 zł brutto, wykonawca: Usługi Ziemne
Koparko-Ładowarką Mariusz Zieliński;
6. Wykonane zostało oświetlenie uliczne przy drodze gminnej w sołectwie Domaszowice (po północnej stronie drogi S74);
7. 6 listopada została podpisana umowa na wykonanie zadania pn.
Odbudowa drogi gminnej nr 344013 ul. Spacerowa od km 0+420
do km 0+800 tj. 380 mb, wykonawca: Zakład Remontowo – Drogowy DUKT Artur Piwowar za kwotę 239.434,46 zł brutto,
8. 19 listopada dokonano odbioru zadania dotyczącego remontu
podjazdu ul. Letniskowej w Woli Kopcowej;
9. Zakończono i odebrano zadanie pn. Kontynuacja utwardzenia – budowy drogi gminnej dojazd do pól w Mąchocicach
Scholasterii;
10. 12 listopada dokonano odbioru zakończonej odbudowy ulicy Dębowej w Woli Kopcowej za kwotę 639 000 zł od km 0+0,00 do km
0+800 (od ul. Granicznej w kierunku ul. Letniskowej); natomiast
dalsza część odbudowy ulicy Dębowej od km 0+800 do km 1+536

za kwotę 429.053,00 zł jest na ukończeniu. Odbudowa w całości ul. Dębowej skomunikuje dodatkowo sołectwo Wola Kopcowa z sołectwem
Masłów i Mąchocice Kapitulne.
11. W miejscowości Wiśniówka zakończono realizację sieci wodociągowej wraz z odcinkami
przyłączy wodociągowych do poszczególnych
nieruchomości. Do obowiązków mieszkańców
objętych przedsięwzięciem należy wykonanie
części przyłącza (0,5 m) przez firmę lub osobę
posiadającą stosowne uprawnienia.
12. W dniu 14 listopada jednostka Ochotniczej
Straży Pożarnej w Mąchocicach Kapitulnych
odebrała samochód gaśniczy marki Man TGM
13.290 4x4 BL przystosowany do celów ratownictwa ekologicznego o wartości całkowitej 613.440zł, w tej kwocie udział gminy
to 313.440 zł
13. Wybrany został wykonawca na opracowanie
projektów chodników w Domaszowicach: przy
drodze gminnej 344010 tj. Domaszowice Stara
Wieś i przy drodze powiatowej 0312 od skrzyżowania z drogą gminną do ogródków działkowych na długości około 950 m.
14. Gmina Masłów bierze udział w programie RPO
w dwóch projektach pn. „e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST – informatyzacja UG Masłów” i „Budowa informacji
przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”.
W 2013 roku w pierwszym projekcie gmina pozyskała 24 447,70 zł z funduszy europejskich,
a ze swojego budżetu sfinansowała kwotę 10
929,56 zł. W drugim projekcie gmina pozyskała
5 182,93 zł z funduszy europejskich, a ze swojego budżetu sfinansowała kwotę 2 317,07 zł.
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Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie
między sesjami
Wójt Gminy Masłów, od sesji z dnia 26 września
2013 roku do dnia 19 listopada 2013 roku wydał
zarządzenia, które dotyczyły głównie indywidualnych spraw obywateli oraz pracy urzędu.
W zakresie zadań inwestycyjnych:
Ø 11 października dokonano odbioru placu zabaw
przy Szkole Podstawowej w Mąchocicach –
Scholasterii;
Ø 4 października br. podpisana została umowa na
dotację na realizację programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy
Masłów – II nabór. Wartość zadania to 12.441,60
zł, z czego dotacja: z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
wynosi 4.354,56 zł, z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 6.220,44 zł, zaś kwota 1.866,60 zł to koszty
własne gminy;
Ø 10 października podpisana została umowa na
budowę boiska sportowego przy Zespole Szkół
w Mąchocicach Kapitulnych. Wykonawcą jest
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona Stańczyk z Dąbrowy Górniczej za
kwotę 699.500 zł, termin wykonania robót – 30
listopada 2013 r.;
Ø ogłoszony został trzeci przetarg na sprzedaż działek położonych w Domaszowicach i Brzezinkach;
Ø 3 października podpisana została umowa na remont ulicy Dębowej w Woli Kopcowej, wykonawca: Zakład Remontowo – Drogowy DUKT
Artur Piwowar za kwotę 429.053 zł brutto. Termin wykonania prac upływa 02.12.2013r.
Ø Wybrany został wykonawca na opracowanie projektów chodników w Domaszowicach: przy drodze gminnej 344010 tj. Domaszowice Stara Wieś
i przy drodze powiatowej 0312 od skrzyżowania
z drogą gminną do ogródków działkowych na
długości około 950 m.
Ø zakończono remont drogi gminnej łączącej Brzezinki z Mąchocicami – Scholasteria;
Ø gmina nabyła w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami 19 działek:
- w Woli Kopcowej działki nr 613/1, 430/7, 432/3,
248/1, 312/1, 239/1, 486/7, 486/8, 631/1, 631/7,
288/3, 624/1, 624/2
- w Domaszowicach nr 130/21, 130/16, 51/16,
- w Masłowie Pierwszym działkę nr 891/2, 892/3,
893/6.
Ø rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na

budowę budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrowie (stan surowy otwarty), wykonawca BUDIMEX INVESTMENT SPÓŁKA Z O.O. za kwotę
114.990,83 zł;
Ø zakończono i odebrano roboty związane z budową świetlicy wiejskiej w miejscowości Domaszowice (stan zerowy);
Ø zlecono roboty polegające na wykarczowaniu
zakrzaczeń, usunięciu korzeni i niwelacji terenu
działki przy świetlicy w Domaszowicach za kwotę 5.000 zł brutto, wykonawca: Usługi Ziemne
Koparko-Ładowarką Mariusz Zieliński;
Ø podpisana została umowa na wynajem parteru
budynku Agronomówki w Mąchocicach Kapitulnych na okres 1 roku, za cenę 538,45 zł netto
miesięcznie;
Ø wykonane zostało oświetlenie uliczne przy drodze gminnej w Domaszowicach (po północnej
stronie drogi S74) – wykonawcą była firma: ELETROINSTALATOR Bartosz Bukowski za kwotę
24.482,42 zł;
Ø 6 listopada podpisana została umowa na wykonanie zadania pn. Odbudowa drogi gminnej
nr 344013 ul. Spacerowa od km 0+420 do km
0+800 tj. 380 mb, wykonawca: Zakład Remontowo – Drogowy DUKT Artur Piwowar za kwotę
239.434,46 zł brutto;
Ø 8 listopada dokonano odbioru placu zabaw przy
Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Masłowie
Pierwszym;
Ø w dniu 14 listopada jednostka Ochotniczej Straży
Pożarnej w Mąchocicach Kapitulnych odebrała
samochód gaśniczy marki Man TGM 13.290 4x4
BL przystosowany do celów ratownictwa ekologicznego o wartości całkowitej 613.440zł;
Ø 18 listopada br. podpisana została umowa na zadanie pn. utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Masłów w sezonie zimowym 2013/2014 r., wykonawca: Firma SPAPEX
Piotr Stokowski za kwotę 170.407,55 zł, termin
realizacji – 30 kwietnia 2014 roku;
Ø 19 listopada dokonano odbioru zadania dotyczącego remontu podjazdu ul. Letniskowej w Woli
Kopcowej – wykonawcą była firma SPAPEX
Piotr Stokowski za kwotę 88.514,33 zł brutto;
Ø zakończono i odebrano zadanie pn. Kontynuacja
utwardzenia – budowy drogi gminnej dojazd do
pól w Mąchocicach Scholasterii - wykonawca
Transport i Usługi Koparką Bogusław Kułak;
Więcej informacji oraz protokoły z sesji na stronie: www.maslow.pl
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Wszystkim mieszkańcom gminy Masłów
Szczęśliwych, radosnych, wartych pamięci,
przeżytych w zgodzie ze światem
i z sobą samym, pełnych życia i miłości
Świąt Bożego Narodzenia
oraz Szczęśliwego Nowego Roku
w imieniu Rady Gminy Masłów
życzy Sylwester Wojtyna

Infrastruktura drogowa i społeczno-kulturalna
Przypominamy, że Gmina Masłów uzyskała z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji promesę na odbudowę dróg, które zostały zniszczone w tegorocznej powodzi. W dniu 2 grudnia zakończono odbudowę ulicy
Dębowej o wartości 1.068.053 zł. Obecnie trwają prace przy ulicy Spacerowej.
Ze środków własnych w wysokości 88.514,33 zł został wyremontowany podjazd ulicy Letniskowej w
Woli Kopcowej o długości 78 m.
Referat PiRG UG Masłów

W październiku i listopadzie odebrano dwa place zabaw dla dzieci. Pierwszy z nich powstał przy Szkole Podstawowej w Mąchocicach-Scholasterii, a jego
koszt to 50.599,60 zł. Drugi, za kwotę 83 844,11 zł,
znajduje się przy hali sportowej w Masłowie Pierwszym.
Wkrótce dobiegnie końca budowa świetlicy w Dolinie
Marczakowej. Inwestycja warta jest 334.000 zł, z czego 202.000 zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Nagroda Wojewody dla Kierownika GOPS w Masłowie
W dniu 21 listopada 2013r. z okazji przypadającego w tym dniu
święta „Pracownika socjalnego”
Wojewoda Świętokrzyski Pani
Bożentyna Pałka-Koruba wręczyła nagrody za wybitne osiągnięcia
w obszarze pomocy społecznej.
Tegoroczną nagrodą wyróżniona
została Pani Monika Dolezińska
- Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Masłowie, Pani Anna Bielna - Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Kielcach i Pani Ewa
Ptasznik-Koordynator rodzinnej

pieczy zastępczej z Jędrzejowa.
Uroczystość odbyła się w Pałacu
Biskupów Krakowskich-Muzeum
Narodowym w Kielcach.
Pani Monika Dolezińska w imieniu
swoim oraz pracowników GOPS
Masłów podziękowała Pani Wojewodzie Bożentynie Pałka-Koruba
oraz Paniom Dyrektorkom Renacie
Muraskiej oraz Renacie Segiecińskiej Wydziału Polityki Społecznej
wraz z pracownikami wydziału za
ogromne zaangażowanie w sprawy
pomocy społecznej oraz nieustającą pomoc w realizacji zadań w tym

6
zakresie. Podziękowania złożyła również na ręce p.
Ryszarda Pazery Wójta Gminy Masłów za wspieranie zadań i działań realizowanych przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie.
- Otrzymana nagroda jest dla nas miłym wyróżnieniem, akceptacją wykonywanej przez nasz zespół
pracy i zachętą do dalszego działania. Jestem dumna,
że zostałam zaliczona do grona osób nagrodzonych
tak prestiżowym wyróżnieniem. Mam również poczucie, że wykonywana praca przynosi wymierne rezultaty niosąc wsparcie dla drugiego człowieka. Zapewniam, że będziemy nadal starali się towarzyszyć
naszym podopiecznym w drodze do poprawy ich sytuacji, kształtować naszą wrażliwość na ich potrzeby
i doskonalić swój warsztat pracy zawodowej w celu
osiągnięcia wymiernych efektów – powiedziała kierownik GOPS.

Kurier Masłowski

Również Wójt Gminy Masłów wręczył wszystkim pracownikom socjalnym GOPS w Masłowie listy gratulacyjne i życzenia z okazji przypadającego święta.
Serdecznie gratulujemy

Podsumowanie działań w ramach „Tygodnia dla zdrowia w Gminie Masłów”
W dniach od 14 do 18 października 2013r. odbył się organizowany po raz drugi na terenie Gminy Masłów „Tydzień dla zdrowia” skierowany do mieszkańców Naszej
Gminy. Celem akcji było utrwalanie wśród mieszkańców prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia jako
elementu kultury i zasad funkcjonowania społeczeństwa.
Osiągnięcie tego celu jest możliwe, gdy w jego realizację zostaną zaangażowane różne środowiska mające
wpływ na kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych. Przypomnijmy, że organizatorem akcji „Tydzień
dla zdrowia” był mgr inż. Ryszard Pazera - Wójt Gminy
Masłów wraz z przedstawicielami instytucji: Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie, Urzędu Gminy Masłów, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Kielcach, Gminnej Komisji ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Masłowie, Placówki Wsparcia Dziennego-Promyczek.
Zgodnie z przyjętym harmonogramem, w ramach „Tygodnia dla zdrowia” odbyły się następujące spotkania
i badania: badania mammograficzne w których udział
wzięło 50 kobiet; przez 5 dni, 8 osób niepełnosprawnych było dowożonych na rehabilitację do Powiatowego
Centrum Usług Medycznych w Kielcach; zajęcia tematyczne związane ze zdrowym trybem życia w Placówce
Wsparcia Dziennego-Promyczek.
Kolejnym działaniem była prelekcja przedstawiciela firmy Natur House i możliwość rozmowy z dietetykiem
m.in. na temat nadwagi, która staje się epidemią naszych
czasów.
Z dużym zainteresowaniem mieszkańców spotkała się
inicjatywa dotycząca „Zintegrowanego Informatora

Pacjenta-ZIP” w której uczestniczyło 80 osób. ZIPto system dzięki któremu pacjent samodzielnie może
sprawdzić informacje na temat swojego leczenia. Po
wprowadzeniu hasła i zalogowaniu się w systemie pacjent ma dostęp do informacji o: ilości wizyt w placówkach lecznictwa, refundowanych lekach i ich wysokości, udzielonych świadczeniach medycznych, leczeniu
uzdrowiskowym, realizacji wniosków ortopedycznych,
miejscu w kolejce do specjalisty oraz inne potrzebne
informacje w zakresie leczenia. W ramach ZIP dyżurowali przedstawiciele NFZ O/Kielce, którzy zakładali
konta do systemu. Dodatkowo mieszkańcy Gminy Masłów w ramach akcji mogli skorzystać z bezpłatnych
porad: psychoterapeuty w zakresie uzależnień, psychoterapeuty w zakresie przemocy w rodzinie, porady lekarza psychiatry. Podsumowując należy podkreślić, iż akcja „Tydzień dla zdrowia” przyniosła bardzo wymierne
korzyści dla mieszkańców Gminy Masłów. Pogłębiła
ich wiedzę na temat zdrowego żywienia, jak również
zapewniła pomoc specjalistów do których zwykle ustawiają się duże kolejki. Zapewnione zostały właściwe
warunki do przeprowadzenia konsultacji, a niektórzy
zostali umówieni na dalsze spotkania w poradniach
specjalistycznych. W całym cyklu spotkań udział wzięło około 200 osób (dorośli i dzieci).
Organizatorzy „Tygodnia dla zdrowia” składają serdeczne podziękowania za aktywny udział w podjętych
działaniach na terenie Gminy Masłów.
/-/ Monika Dolezińska
Kierownik GOPS Masłów

Przestrzegamy przed nieuczciwymi firmami sprzedającymi sprzęt rehabilitacyjny!!!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie w
związku z otrzymywanymi sygnałami z Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach ostrzega przed
nieuczciwymi dostawcami drogich urządzeń medycznych i rehabilitacyjnych, którzy sugerują, że na zakupio-

ny od nich sprzęt można otrzymać zwrot kosztów.
Z dużą rozwagą należy podchodzić do wszelkich ofert
kupna i podpisywania umów w tym zakresie, szczególnie z osobami przychodzącymi bezpośrednio do domów

Kurier Masłowski
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lub podczas specjalnie organizowanych tzw. pokazów.
Firmy dopuszczają się nieuczciwych praktyk, polegających na sprzedaży bardzo drogich urządzeń medycznych lub sprzętów rehabilitacyjnych np. foteli masujących, rezonatorów biofotonowych czy pościeli dla alergików z wełny wielbłąda. Aby zachęcić osobę niepełnosprawną do podpisania umowy kredytowej firmy
powołują się na możliwość otrzymania refundacji
poniesionych kosztów przez instytucje państwowe
takie jak: PFRON, GOPS, MOPR, PCPR itp.
Jednocześnie informujemy, że osoba niepełnosprawna
może się starać o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego ze środków PFRON za pośrednictwem Powia-

towego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. Katalog sprzętu rehabilitacyjnego oraz procedury przyznawania dofinansowania określone są w uchwale Zarządu
Powiatu w Kielcach.
Wszelkie informacje dotyczące dofinansowania
sprzętu rehabilitacyjnego można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Al.
IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce bud. C1 III piętro
pokój 334 pod numerem telefonu: (41) 342-15-35 lub
na stronie internetowej: www.pcpr.powiat.kielce.pl
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie
/-/ Monika Dolezińska

Narodowe Święto niepodległości

Święto Niepodległości - najważniejsze polskie święto narodowe. 11
listopada 1918 roku po 123 latach
niewoli Polska odzyskała niepodległość. Po latach rozbiorów, dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję
w latach 1772-1795, powstaniach
narodowych (Listopadowym 1830 i
Styczniowym 1863), zmaganiach na
różnych frontach, Polacy dzięki niezłomności, patriotyzmowi i bohaterstwu wywalczyli wolność. Ogromną
rolę w odzyskaniu niepodległości
odegrał pierwszy marszałek Polski
– Józef Piłsudski. Dzień 11 listopada ustanowiono świętem narodowym w 1937 roku. Od roku 1939 do
1989 obchodzenie tego święta było
zakazane. Po upadku rządów komunistycznych nabrało szczególnego
znaczenia.

kańcy gminy Masłów, spotykają
się, aby świętować ten dzień razem,
poprzez wspólne śpiewanie pieśni
patriotycznych dla Ojczyzny. Pieśni patriotyczne od zawsze spajają
naród. W okresie wojny muzyka
patriotyczna i pieśni narodowe podnosiły obywateli na duchu, motywowały do godnej postawy w obronie
ojczyzny i przypominały, że kraj
istniał, mimo że nie było go na mapach. Teraz dawne pieśni są ważną
pamiątką. Ta część historii odgrywa
dużą rolę w rozwijaniu tożsamości
narodowej Polaków.

Tegoroczne obchody Narodowego
Święta Niepodległości odbyły się
w Centrum Edukacyjnym “Szklany
Dom” w Ciekotach. Rozpoczęła je
projekcja fragmentu filmu „Wierna
Rzeka”, który wprowadził zebranych w podniosły nastrój. Oficjalnego otwarcia uroczystości wraz
z p. Krystyną Nowakowską - kierowniekiem Centrum dokonał wójt
gminy Masłów - Ryszard Pazera,
witając przybyłych gości. A swoją
obecnością zaszczycili nas m.in.: p.
Krzysztof Słoń - Senator RP wraz
z małżonką, p. Mieczysław Gębski
- wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa ŚwiętokrzyskieTo już należy do tradycji, że miesz- go, p. Tomasz Lato - Radny
Powiatu Kieleckiego, radni
gminy Masłów, dyrektorzy
szkół.
Na początek historię tego
wyjątkowego wydarzenia
jakim jest odzyskanie przez
Polskę niepodległości przybliżył wszystkim dr. Ryszard

Śmietanka-Kruszelnicki - przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej
w Kielcach. Następnie zebranej widowni zaprezentowała się młodzież
w krótkiej, poetyckiej inscenizacji
przygotowanej przez Annę Obarę kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Masłowie. Swój występ
“Rotą” rozpoczęły “Dąbrowianki” z
Dąbrowy, które z pieśni na pieśń coraz bardziej ośmielały publiczność
do wspólnego śpiewu. Na koniec już
cała sala włączyła się do karaoke,
śpiewając m.in. “Przybyli ułani pod
okienko”, “Marsz Pierwszej Brygady”, czy “Czerwone maki na Monte
Cassino”.
Gdy przeminęły dźwięki ostatniej
pieśni, Wójt serdecznie podziękował
wszystkim, którzy chcieli wspólnie
uczcić ten dzień i już dziś zaprosił
zebranych na „Śpiewogranie dla Ojczyzny” za rok.
Źródło: GOKiS Masłów
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60-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej
w Brzezinkach
rosław, Długosz Zbigniew, Chaba
Grzegorz, Bugajski Szymon
- brązowym medalem: Bracha Artur, Bracha Marcin, Salwa Grzegorz,
Białek Robert
Uroczystość zgromadziła wielu
przedstawicieli władzy państwowej
oraz samorządowej. Swoją obecno- podkreślił przybyły na uroczystość
ścią zaszczycili mieszkańców, jak i Komendant Miejski Państwowej
druhów strażaków posłowie: Maria Straży Pożarnej w Kielcach st. bryg.
Zuba, Mirosław Pawlak oraz Henryk Krzysztof Janicki, przekazując na
ręce Prezesa Ochotniczej Straży PoUroczystą Mszą Świętą w kościele Milcarz. Przybyli także Wiceprezyżarnej w Brzezinkach Andrzeja Japarafialnym w Brzezinkach w dniu dent Kielc Czesław Gruszewski z
nuchty okolicznościowy grawerton.
13 października br. rozpoczęły się małżonką, Starosta Kielecki ZdziNie można pominąć przybyłych na
obchody jubileuszu 60. powsta- sław Wrzałka oraz Radni Powiatotą doniosłą uroczystość pocztów
nia Ochotniczej Straży Pożarnej w wi: Teodora Jagiełło i Tomasz Lato,
sztandarowych oraz druhów strażaBrzezinkach. Mszy przewodniczył a także radni Gminy Masłów Genoków z pozostałych jednostek Ochotproboszcz Parafii Mirosław Nowak, wefa Jaros, Regina Chyb, Kazimierz
niczych Straży Pożarnych z terenu
a o oprawę muzyczno - wokalną za- Rachwał i Andrzej Kułak, którzy na
Gminy Masłów, którzy swoją obecdbał chór „Masłowianie”. Uroczy- ręce Prezesa OSP Brzezinki Andrzenością wspierali kolegów w dniu ich
sty meldunek na placu przed remizą ja Januchty przekazali listy gratulaświęta. Oficjalną część uroczystości
strażacką złożył na ręce Mirosława cyjne.
zakończyło przemówienie Prezesa
Pawlaka, Prezesa Zarządu Oddziału Szczególną rolę Ochotniczej Straży
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP
Wojewódzkiego Związku Ochotni- Pożarnej w Brzezinkach, jej rozwój,
RP w Masłowie Ryszrda Pazery, po
czych Straży Pożarnych w Kielcach, zaangażowanie w działania ratowczym zgromadzeni udali się do nowo
Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP niczo – gaśnicze, udział w kursach,
wyremontowanej na tą okoliczność
w Masłowie Ryszard Pazera. Pro- szkoleniach, zawodach sportoworemizy strażackiej, na poczęstunek.
wadzący uroczystość druh Marian pożarniczych, turniejach strażackich
A.Januchta
Zarzycki przypomniał krótko histo- oraz konkursie wiedzy pożarniczej
rię powstania Ochotniczej Straży
Nowy wóz strażacki dla OSP Mąchocice Kapitulne
Pożarnej w Brzezinkach, jej założycieli, zasłużonych na przestrzeni
W dniu 14 listopada 2013 roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w
60 lat członków OSP oraz rolę jaką
Mąchocicach Kapitulnych odebrała samochód pożarniczy marki MAN
strażacy ochotnicy odegrali przy zaTGM 13.290 4x4 BL, przystosowany do celów ratownictwa ekologicznewiązaniu komitetu budowy szkoły
go, o wartości całkowitej 613 440 zł.
podstawowej wraz z remizą strażacŻyczymy szczęścia w prowadzonych działaniach ratowniczych.
ką a także ich współpracę z przedstawicielami lokalnej społeczności.
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego
Za swoją służbę w szeregach OchotZOSP RP w Masłowie
niczej Straży zostali wyróżnieni dru/-/ Ryszard Pazera
howie:
Strażacy z dumą prezentują nowo pozyskany sprzęt.
- odznaką „wzorowy strażak”: Bugajski Szymon, Januchta Jan, Białek
Paweł, Haba Wojciech
- złotym medalem „za zasługi dla
pożarnictwa”: Drzewicz Edward
- srebrnym medalem: Mróz Mi-
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Turniej pięciu strażnic

W niedzielę 20 października 2013 r. zakończyła się kolejna
edycja „Turnieju Pięciu Strażnic”. Zgodnie z regulaminem
w dniu zakończenia turnieju rozegrano ostatnią z konkurencji tzn. bieg patrolowy. Trasa biegła wzdłuż czerwonego
szlaku: od ulicy Północnej, przez platformę widokową, Diabelski Kamień do Centrum Szkolenia MDP w Mąchocicach
Kapitulnych.
Najszybciej trasę pokonała drużyna z Brzezinek z czasem 26
min. 45 s., dystansując tym samym ostatnią drużynę aż o 16
i pół minuty.
Jednak nie tylko czas decydował o zwycięstwie w biegu patrolowym, znaczenie miały również wyniki rozwiązywanych
testów z wiedzy o regionie, z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz sprawność w poszczególnych konkurencjach. Po
podliczeniu wszystkich punktów klasyfikacja biegu patrolowego przedstawiała się następująco:
1.
MDP BRZEZINKI
2.
MDP MĄCHOCICE CHŁOPCY
3.
MDP CIEKOTY CHŁOPCY
4.
MDP MASŁÓW
5.
MDP MĄCHOCICE DZIEWCZĘTA
6.
MDP CIEKOTY DZIEWCZĘTA
7.
WOLA KOPCOWA
Na zakończenie Turnieju Pięciu Strażnic przybyło wiele znakomitych gości, m. in. Z- ca Komendanta Miejskiego PSP
w Kielcach bryg. Robert Sabat, Prezes Zarządu Oddziału
Powiatowego ZOSP RP Ireneusz Żak, przedstawiciel Biura
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Zbigniew Bujak, Radny
Powiatu Tomasz Lato, Prezes Zarządu Wodociągów Kieleckich Henryk Milcarz oraz gospodarze Komendant Gminny
OSP Marcin Charuba i Wójt Gminy Masłów, a jednocześnie
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Masłowie
Ryszard Pazera.
Wszyscy zgodnie
docenili trud młodych druhów, zaangażowanie i wysiłek, zachęcając
do kontynuowania
turnieju w następnych latach, tym
bardziej, że jak za-

uważył Prezes Ireneusz Żak jest to jedyny taki
turniej na skalę powiatu.
Podsumowując wyniki wszystkich konkurencji
tj. piłki nożnej, siatkówki, turnieju strong-men,
kręgli, musztry i biegu patrolowego klasyfikację
generalną turnieju przedstawia tabela:

Zwycięzcy otrzymali puchary i dyplomy, a pozostałe drużyny pamiątkowe statuetki i dyplomy za
udział w turnieju, Zarząd Wojewódzki ufundował
również nagrody dla opiekunów drużyn MDP.
Zarząd Gminny Związku OSP w Masłowie – w
ramach nagrody dla wszystkich młodych druhów
biorących udział w turniejowych zmaganiach –
ufundował wycieczkę do Muzeum Pożarnictwa w
Mysłowicach oraz Muzeum w Oświęcimiu. Wycieczka odbyła się 27 października br.
Prezes Zarządu ZOSP RP w Masłowie Ryszard
Pazera w imieniu całego Zarządu dziękuje wszystkim jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych
za organizację Turnieju, za opiekę nad podopiecznymi, za ich przygotowanie oraz ugotowanie pysznej strażackiej grochówki.
Anna Januchta
UG Masłów

10

WIEŚCI z BIBLIOTEKI

Czytam sobie
Gminna Biblioteka Publiczna w
Masłowie wraz
z filiami w Wiśniówce i Mąchocicach Kapitulnych włączyła się
w Akcję społeczną „Czytam sobie”. Celem Akcji jest pokazanie
dzieciom, że samodzielne czytanie jest dobrą zabawą,
a nauka czytania może być przyjemnością. Pomóżmy
dzieciom złapać bakcyla do czytania, niech przekonają się same, że czytanie to miła alternatywa spędzenia
wolnego czasu. Niech książki wzbogacają ich życie,
nadają im nowy wymiar pełen niesamowitych postaci i
fascynujących historii. Poczujmy wraz z dziećmi dumę
z pierwszej samodzielnie przeczytanej książki.
I oby ta radość i zadowolenie towarzyszyły im na każdym etapie czytelniczej podróży. Nasza biblioteka oferuje szeroki wybór książek dla najmłodszych. Wzbogacony dodatkowo zestawem książek ufundowanych w
ramach akcji „Czytam sobie”.
W deszczowy i zimny listopad najlepiej „skryć się” w
bibliotece...
Początek miesiąca rozpoczęliśmy od zajęć manualnych. Dzieciaki zadziwiały mnóstwem niezwykłych
pomysłów. Z filcu szyliśmy broszki i etui na telefon.
Tęsknota za zbliżającymi się świętami sprawiła, że w
bibliotece w Masłowie powstają już filcowe ozdoby na
choinkę. Naszą bibliotekę odwiedziła grupa maluchów
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z przedszkola, które zapoznały się z księgozbiorem a
w szczególności z książkami dla najmłodszych. Dowiedziały się co należy zrobić by stać się czytelnikiem. Dla większości z nich nie była to pierwsza wizyta w bibliotece. W końcu przyszedł czas na zabawę.
Dzieci wysłuchały bajki o dzielnych Smerfach i ich
przygodach ze złym Gargamelem i wzięły udział się
w przygotowanych dla nich zabawach.
Deszczowe popołudnia umilaliśmy sobie wspólnymi zabawami - w Mąchocicach Kapitulnych tryumf
bezsprzecznie wiodły kalambury. Rozwiązywaliśmy
labirynty i zagadki. Był quiz ze znajomości lektur.
Popołudnia w Wiśniówce nie obyły się bez zabawy w
chowanego - oczywiście najlepiej po ciemku i ze straszeniem szukającego. Powodzeniem cieszy się duża
gra planszowa, gdzie to dzieci są pionkami. Swoją
kreatywność najmłodsi ujawnili podczas wykonywania magnesów na lodówki - domki z masy solnej,
sowy i koty z papieru oraz serca z imionami najbliższych.
Listopad zakończyliśmy andrzejkowymi wróżbami.
Malowanie twarzy, przekłuwanie balonów z zadaniami, wspólne śpiewy, wymyślanie układów tanecznych, czy lanie wosku przez magiczny klucz, to tylko
niektóre z atrakcji
piątkowego popołudnia. Było głośno
i radośnie. Więcej
informacji oraz fotogaleria na stronie
w w w. g o k i s . m a slow.pl w zakładce
Biblioteka.
Paulina Koruch
GBP Masłów

Mikołaj w gminie Masłów
Jak co roku Wójt gminy Masłów Ryszard
Pazera w dzień Świętego Mikołaja odwiedzał ze słodkimi prezentami przedszkola
oraz „zerówki” na terenie całej gminy
Masłów. Dzieciaki z utęsknieniem witały
„Świętego Mikołaja”, prześcigając się z
wierszykami i piosenkami świątecznymi.
Wójt wręczając słodkości, życzył wszystkim zdrowia, pogody ducha oraz samych
radosnych chwil zarówno w dziecięcym,
jak i później dorosłym już życiu. Ten mikołajkowy poranek zapamiętają nasi najmłodsi mieszkańcy na pewno na bardzo,
bardzo długo. Było dużo uśmiechów,
radosnych rozmów, a dzieci chóralnie
zapraszały Mikołaja znów za rok, na co
zgodził się z wielką radością.
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Powiatowy Kiermasz Bożonarodzeniowy

Tłumy gości odwiedziły 8 grudnia
br. Centrum Edukacyjne Szklany
Dom w Ciekotach, gdzie odbywał
się Powiatowy Kiermasz Bożonarodzeniowy. Królowały stroiki, ozdobne bombki, pudełka czy stylowe
aniołki wykonane między innymi
podczas sobotnich warsztatów. Organizatorem było Stowarzyszenie
„Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” wraz z Gminnym
Ośrodkiem Kultury i Sportu w Masłowie. Równolegle z Kiermaszem
odbywał się konkurs na potrawę
wigilijną oraz konkurs na Obrzęd
Bożonarodzeniowy. Do konkursu na
potrawę stanęło, aż 15 wykonawców,
natomiast w konkursie na obrzęd
mogliśmy podziwiać 3 zespoły. Oba
jury konkursowe miały nie lada problem, aby wybrać tych najlepszych.
W końcu po długich i burzliwych
obradach zostali wybrani zwycięzcy,
którzy z rąk wójta gminy MasłówRyszarda Pazery oraz Posła na Sejm
RP- Krzysztofa Lipca odebrali zasłużone nagrody.
W konkursie na Obrzęd Bożonarodzeniowy, jury w składzie: Jerzy

Gumuła - WDK Kielce, Alicja Trukszyn – WDK Kielce oraz Agnieszka
Pietrzyk - dyrektor GOKiS Masłów
biorąc pod uwagę zaangażowanie
zespołów oraz jakość przedstawionych zwyczajów postanowiło przyznać trzy równorzędne nagrody dla:
Klubu Seniora z Masłowa, Wzdolskich Kołowrotków z Bodzentyna
oraz Koła Gospodyń Wiejskich z
Woli Jachowej .
W konkursie na potrawę jury konkursowe w składzie: Jadwiga Duda
– wicewójt gminy Masłów, Katarzyna Witkowska – dyrektor biura
Lokalnej Grupy Działania – Wokół
Łysej Góry, Krystyna Nowakowska
– kierownik Centrum Edukacyjnego – Szklany Dom w Ciekotach,
Krystyna Dąbrowska – reprezentant
Pensjonatu Wczasowo – Leczniczego „Margaretka Świętokrzyska”
oraz Leszek Trębacz – właściciel
gospodarstwa agroturystycznego „U
stóp Radostowej” przyznali następujące nagrody:
I miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich z Bielin za łazanki z kapustą,
II miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich z Leszczyn za wigilijną kapustę z grzybami, natomiast III miejsce
powędrowało do Stowarzyszenia
Wilków – Nasz Dom – Zespołu
Wilkowianie z gminy Bodzentyn za
przepyszne pierogi. Wszyscy pozostali wykonawcy otrzymali wyróżnienia oraz nagrody.
Odbyło się także rozwiązanie konkursu „Boże Narodzenie - malowana polska kolęda” którego organizatorem była Kierownik Gminnej
Biblioteki Publicznej – Anna Obara,
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która wraz wójtem Ryszardem Pazerą wręczyła zwycięzcom nagrody.
Narodzeni to:
W kategorii Gimnazjum: I miejsce
– Patryk Klimek, II miejsce – Martyna Michta, III miejsce - Roksana
Dziekan. W kategorii klas IV- VI: I
miejsce – Maria Radek, II miejsce
– Kinga Kuchcińska, III miejsce –
Marcelina Janyst. W kategorii klas
I-III: I miejsce – Maja Kaczmarczyk, II miejsce – Aleksandra Korus
, III miejsce – Patrycja Mika.
Oprócz konkursów na scenie w programie artystycznym mogliśmy podziwiać wspaniały popis dzieci ze
Szkoły Podstawowej w Mąchocicach Scholasterii w „Przedstawieniu
Mikołajkowym” pod kierownictwem
p. Ewy Kozłowskiej, wystąpiła również Młodzieżowa Orkiestra Dęta
pod batutą p. Marcina Stojka, a także w przepięknym koncercie kolęd
zaprezentowały się Panie z Zespołu
„Kopcowianki”, którym przewodniczy p. Wojciech Mazurczak. Do „stołu wigilijnego” natomiast zapraszały
wszystkich zwiedzających Kiermasz
Panie z zespołu „Lubrzanka” z Mąchocic Kapitulnych
Wszystkim, którzy przyczynili się
choć w drobnej mierze do organizacji tego wydarzenia organizatorzy
serdecznie dziękują.
Więcej na stronie:
www.gokis.maslow.pl
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Koncert chórów w Szklanym Domu

Sobotni wieczór w gminie Masłów należał do szczególnych.
A to za sprawą „Koncertu Chórów”, który odbył się w ramach
Świętokrzyskiego Zlotu Chórów. Tegoroczny pod hasłem:
„Pieśni polskie” zorganizowali: Stowarzyszenie „A nam się
chce!”, Stowarzyszenie Chór
Kameralny Fermata oraz Centrum Edukacyjne Szklany Dom
w Ciekotach, gdzie koncert się
odbywał. Patronat honorowy
nad imprezą objął p. Ryszard
Pazera – Wójt Gminy Masłów.
W pomoc w organizacji włączył
się również Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.
Dzień rozpoczęły warsztaty dla
członków chórów prowadzone
przez specjalistów. Natomiast
wiele emocji i wzruszeń przyniósł z sobą koncert chórów,
którego można było wysłuchać
wieczorem w Centrum Edukacyjnym „Szklany Dom” w Ciekotach. Wszystkich zebranych
powitał Wójt Gminy Masłów.
O tym, że nie tylko organizatorzy uważają koncert za udany świadczy list, który dostali-

śmy od jednego z widzów, a
który bardzo trafnie oddaje
uczucia tych, którzy na koncert przybyli. Pozwolę sobie
przytoczyć jego fragment:
”Bardzo, bardzo dziękuję
w imieniu swoim i znajomych, którzy byli na zlocie
chórów w Szklanym Domu.
Przeżyliśmy duchową ucztę,
Ja wzruszyłam się niezmiernie słuchając polskich pieśni
polonijnych chórów z Białorusi - od nich mogę uczyć się co
znaczy PATRIOTYZM. Pieśni
w wykonaniu „MASŁOWIAN”,
„ANTIDOTUM” i „FERMATY” także brzmiały bardzo
pięknie, słowem niezapomniane
wrażenia!!!!”
Jak wielkie wrażenie wywarły
na przybyłych chóry z Białorusi świadczy też fakt, że wśród
publiczności znalazły się osoby, które wysłuchawszy chórów
„Głos z nad Niemna” i „Społem” w piątek w Domu Środowisk Twórczych w Kielcach, postanowiły wybrać się do gminy
Masłów dzień później, by wysłuchać koncertu po raz kolejny. Na czym polega czar polonijnych chórów zza wschodniej
granicy? Prócz wschodniego
akcentu, który wyraźnie dało się
słyszeć, nawet w wersji śpiewanej, członkowie chórów zarazili
nas swoim entuzjazmem i radością, którą czuli z powodu możliwości przyjazdu i wystąpienia
w Polsce.
Nie gorzej wcale zaprezentowały się pozostałe chóry, a w mojej pamięci na długo pozostanie
„Bogurodzica” w wykonaniu Chóru Masłowianie
i „Góralu, czy Ci nie żal”
w wykonaniu chóru „Fermata”.
Joanna Kwiecień
CE Szklany Dom w
Ciekotach

Kurier Masłowski
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Konferencja o Dziedzictwie Kulturowym w Szklanym Domu

W dniach 25-26 października br. na terenie
Centrum Edukacyjnego „Szklany Dom” w
Ciekotach odbyła się konferencja „Dziedzictwo kulturowe wsi świętokrzyskiej i północnego Podkarpacia - wiedza, dobre praktyki,
wyzwania”. Pomysłodawcą i organizatorem
byli: Fundacja Wspomagania Wsi oraz Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu.
Zebranych gości powitali p. Halina Siemaszko – dyrektor OPP w Sandomierzu, p. Justyna Duriasz-Bułhak z Fundacji Wspomagania
Wsi oraz p. Ryszard Pazera – wójt gminy
Masłów, który wyraził ogromną radość, iż
organizatorzy wybrali właśnie gminę Masłów. Gminę, gdzie kultura ludowa i folklor
są wciąż żywe. Wszystkim zebranym uczestnikom konferencji przedstawił krótko specyfikę naszej gminy oraz wspomniał o wielu
działających na naszym terenie zespołach
ludowych. Podczas konferencji zaszczycił
nas swoją obecnością również p. Jacek Kowalczyk – dyrektor Departamentu Promocji,
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego. Na początek wystąpił
dziecięcy zespół „Czerwone Jagody” działający przy Szkole Podstawowej im. Stefana
Żeromskiego w Mąchocicach Scholasterii
, który zachwycił zebranych nie tylko swoim występem, ale także barwnymi strojami
o których w swoim referacie wspomniała p.
Alicja Woźniak – etnograf z Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego z Łodzi.

Program konferencji był bardzo szeroki i różnorodny. Swoje wystąpienie nt. Wartości kultury wiejskiej przedstawił prof. Stanisław Żak, natomiast na temat rzemiosła i rękodzieła regionu opowiadał zebranym p. Leszek Gawlik z Muzeum Wsi Kieleckiej. O
zabytkach mówił p. Andrzej Siwek z Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Krakowie.
Podczas drugiego dnia konferencji odbyły się prezentacje instytucji działających w regionie na rzecz dziedzictwa m.in. Narodowy Instytut Dziedzictwa, Muzeum Wsi Kieleckiej, Muzeum Narodowe w Kielcach, Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
oraz Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach. Całość
zakończyły warsztaty: „Questing”
jako nowy sposób poznawania wsi,
„Zawracanie kijem Wisły. Nowe życie starych tradycji-poznaj, zrozum ,
zachowaj”. Na koniec p. Ewa Skowerska z Kapkaz opowiedziała jak
organizuje przestrzeń wsi przy wykorzystaniu naturalnych materiałów.
Te dwa dni spędzone w Ciekotach
pokazały jak ważna jest kultura ludowa i jak wielkie znaczenie ma dziedzictwo wsi polskiej dla społeczności
lokalnych. Wiele razy z nostalgią i
nutą refleksji odwracamy głowę w tył
i pragniemy, aby wróciły te spokojnie, dobre czasy. Czasy, gdzie hasłem
przewodnim dla człowieka polskiej
wsi jak przedstawił w swoim wystąpieniu prof. Żak było hasło „Módl się
i pracuj”.
Źródło: GOKiS Masłów
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Dzień Edukacji
Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej - obchodzonego w dniu 14 października, tradycyjnie w Centrum Edukacyjnym Szklany Dom w Ciekotach
- spotkali się nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi szkół. Na uroczystość zorganizowaną przez Wójta Gminy Masłów przybyli również
pracownicy szkół i administracji przebywający
na zasłużonej emeryturze.
W tym roku nagrody Wójta Gminy Masłów
otrzymali dyrektorzy szkół: p. Janina Gozdek,
p. Janina Dyamentowska, p. Ilona Niebudek i p.
Zbigniew Długosz. Wyróżnieni nagrodami nauczyciele to: p. Dorota Kołomańska nauczyciel
języka angielskiego w SP im. S. Żeromskiego w
Mąchocicach Scholasterii, p. Agnieszka Żywot
nauczyciel chemii i biologii ZS w Mąchocicach
Kapitulnych i p. Beata Szczodrak nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej ZS w Masłowie. Nagrody
otrzymali również Pedagodzy Szkolni: p. Joanna

Nogaj - pedagog ZS
w Masłowie, opiekujący się również
SP w Brzezinkach
i Woli Kopcowej
oraz p. Marzena
Szczypała - pedagog ZS w Mąchocicach Kapitulnych,
opiekujący się również SP w Mąchocicach Scholasterii.
W uroczystym wystąpieniu Pan Ryszard Pazera przedstawił
sytuację oświaty w gminie Masłów na podstawie wybranych
wskaźników statystycznych. Oto niektóre z nich. Stan zatrudnienia nauczycieli w szkołach według stanu na dzień 30
września 2013r. wynosi 93,82 etatów. W porównaniu do roku
szkolnego 2011/2012 nastąpił wzrost zatrudnienia o 3,61 etatu.
Jest to spowodowane wzrostem liczby oddziałów przedszkolnych. Liczba dzieci w gimnazjach, w szkołach podstawowych
i oddziałach przedszkolnych na dzień 30 września 2013r.
stanowi 968 osób. Ponadto 81 osób objętych jest wychowaniem przedszkolnym w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach. Liczba uczniów na których gmina
otrzymuje subwencję oświatową zmniejszyła się o 19 osób w
porównaniu do roku ubiegłego - 2012 i obecnie wynosi 725
uczniów. Liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez gminę wynosi 243 osoby co stanowi o 58
osób więcej w stosunku do roku 2011/2012. Liczba oddziałów
szkolnych wynosi 40 i w stosunku do roku 2011/2012 zmalała o 5 oddziałów. Wielkość subwencji na rok 2013 wynosi
6.404.225,00 zł. Subwencja na 1 ucznia stanowi 8.833,00 zł.
Średni koszt utrzymania 1 dziecka w szkole naszej gminy w
roku 2012 wynosił 10.556,00 zł. Na zakończenie wystąpienia
Wójt podkreślił, że oświata jest dobrą inwestycją oraz że zależy mu aby poziom nauki w naszej gminie był wysoki. Z okazji
Dnia Edukacji Narodowej złożył życzenia wszystkim pracownikom oświaty oraz wręczył kwiaty na ręce Pana Jana Raka,
Inspektora Oświaty i Wychowania, obecnie przebywającego
na emeryturze.
Część artystyczną tegorocznej uroczystości uświetnił koncert
duetu „Sol et Luna” z Warszawy. Po części oficjalnej i chwili
odetchnienia przy muzyce był również czas na symboliczną
lampkę szampana i krótką refleksję.
Irena Kundera
Kierownik SZOO

Razem od pół wieku
W dniu 24 listopada br. odbył się Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego – „Złote Gody”. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Masłowie odprawiona w intencji czcigodnych
jubilatów. W homilii ksiądz proboszcz Piotr Motyka
prosił wszystkie pary zgromadzone w tym uroczystym
dniu przed ołtarzem Pańskim, aby co dzień dziękowali Bogu nie tylko za dobre chwile wspólnej drogi ale
również, a może przede wszystkim, za te trudne, które
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umacniają miłość i dzięki którym mocniejszy i trwalszy staje się
ich związek. Przypomniał też, że ta Miłość, jest darem i łaską.
Druga część uroczystości odbyła się w Centrum Edukacyjnym –
Szklany Dom w Ciekotach, gdzie Jubilatów, ich rodziny, władze
gminy oraz zaproszonych gości powitała p. Joanna Radek – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Masłowie.
Następnie głos zabrał p. Ryszard Pazera – Wójt Gminy Masłów, składając dostojnym jubilatom najserdeczniejsze życzenia
dalszego zdrowia w szczęściu i wytrwałości w pokonywaniu
codziennych trudów i trosk. Gratulował wspaniałych dzieci i
wnuków, którym mogą przekazywać dobry przykład do naśladowania.
Błogosławieństwo od biskupa kieleckiego, przekazał proboszcz
parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Masłowie, Ks. Piotr Motyka.
Punktem kulminacyjnym całej uroczystości było wręczenie medali, którego - w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
- dokonał Wójt Gminy Masłów. Dodatkowo wszyscy zostali obdarowani upominkami rzeczowymi od Urzędu Gminy.
Dla jubilatów i ich rodzin wystąpił Chór Masłowianie, którego
członkinią jest jedna z tegorocznych jubilatek.
Na zakończenie wszyscy zebrani uczcili ten dzień lampką szampana i słodkim poczęstunkiem.
Dostojni jubilaci to:
1. Łucja i Zygmunt Augustyn – Wola Kopcowa
2. Janina i Henryk Borek – Dolina Marczakowi
3. Weronika i Józef Bujak – Mąchocice Scholasteria
4. Regina i Marcin Gołąbek – Masłów Pierwszy
5. Stefania i Czesław Kaleta – Mąchocice Kapitulne
6. Bronisława i Stanisław Kołomańscy – Brzezinki
7. Lucyna i Marian Kozubek – Masłów Pierwszy
8. Marianna i Józef Majcherczyk – Dąbrowa
9. Janina i Władysław Pajdo – Barcza
10. Marianna i Mieczysław Tutaj – Masłów Pierwszy
Wszystkim jeszcze raz gratulujemy, życzymy zdrowia, szczęścia
na dalszej wspólnej drodze oraz kolejnych jubileuszy.
J. Radek
Kierownik USC
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Nagrody dla zawodniczek Skalnika Wiśniówka
Martyna Gil:
- mistrzyni Okręgu Świętokrzyskiego Kielce
- złota medalistka Mistrzostw Polski – Krynica Zdrój
- brązowa medalistka Mistrzostw Unii Europejskiej – Węgry
- uczestniczka Mistrzostw Świata w Bułgarii
(miejsce 5-8)
- zawodniczka ścisłej kadry narodowej

Z rąk Wójta Gminy Masłów – Ryszarda Pazery dwie zawodniczki
Skalnika Wiśniówka otrzymały dziś nagrody pieniężne za wybitne
osiągnięcia w sporcie. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Gminy.
Wójt wręczając naszym bokserkom nagrody, życzył dalszych sukcesów zarówno w sporcie jak i w życiu osobistym.
Przypomnijmy sukcesy nagrodzonych w 2013 roku :

Sara Domagała:
- mistrzyni Okręgu Świętokrzyskiego –
Kielce
- wicemistrzyni Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży w Boksie – Łódź
- mistrzyni Polski Pionu Gwardyjskiego –
Busko- Zdrój
- wicemistrzyni Unii Europejskiej – Węgry
- wygrana w meczu bokserskim Polska –
Włochy – Rzym
- wygrany Turniej Bokserski – Łódź
- zawodniczka ścisłej kadry narodowej.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie zaprasza na zajęcia fitness ZUMBA:
Poniedziałek i piątek – 18.00 – 19.00
Środa - 18.30 – 19.30
Szczegóły na: www.gokis.maslow.pl

Podziękowania
Zarząd Oddziału Gminnego Szkolnego Związku
Sportowego w Masłowie pragnie podziękować
władzom gminy za okazane wsparcie, umożliwiające uczniom uczestnictwo w zawodach
sportowych zarówno szczebla gminnego jak i
wojewódzkiego.
W zawodach różnego szczebla wzięło udział
ok. 500 dziewcząt i chłopców ze szkół z terenu
gminy na poziomie od klasy I Szkoły Podstawowej po III klasę gimnazjum.
Rok szkolny 2012/2013 był udany pod względem
sportowym, zwłaszcza dla lekkoatletów.
Wśród największych sukcesów wymienić należy:
Ø VII m-ce sztafety dziewcząt z SP Mąchocice

Kapitulne w Finale Ogólnopolskim sztafetowych
biegów rozstawnych Wena Sport /Łódź/
Ø I m-ce M. Borek /Gimn. Mąchocice Kapitulne/ w
Międzyszkolnej Lidze Tenisa Stołowego – impreza
o zasięgu wojewódzkim
Ø II m-ce drużyny chłopców /Gimn. Masłów/ w Międzyszkolnej Lidze Tenisa Stołowego
Ø 3 medale uczniów Gimn. Mąchocice Kapitulne w
Mistrzostwach Wojewódzkich SZS w lekkiej atletyce
Ø IV m-ce F. Zarychty /SP Masłów/ w Mistrzostwach
Wojewódzkich SZS w szachach (rocznik 2002)
Ø Finały Mistrzostw Wojewódzkich SZS w 3-boju i
4-boju lekkoatletycznym /reprezentacje SP Masłów i SP Mąchocice Kapitulne/
Józef Kłos
Sekretarz ZOG SZS Masłów

